Laskunmaksuturva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
kaupparekisteriin Y-tunnuksella 1855034-2 ja käyntiosoitteella Museokatu 8, 00100 Helsinki.

Tuote: Oomi Laskunmaksuturva , 75FIN298
Tämä asiakirja on yhteenveto vakuutuksen tärkeimmistä kohdista ja rajoituksista. Asiakirjaa ei ole
luotu sinun yksilöllisiin tarpeisiisi. Täydelliset tiedot koskien vakuutusta annetaan muissa
asiakirjoissa.
Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?

Mitä vakuutus kattaa?
Korvauksesi enimmäismäärä on merkitty
vakuutuskirjaasi.
✓
✓

Tilapäisen työkyvyttömyyden
Tahattoman työttömyyden

•

Kuukausikorvaus maksetaan tilapäisen
työkyvyttömyyden turvasta ja
työttömyysturvasta. Kuukausikorvaus on
enintään 500 euroa.
Korvauksen määrä määräytyy
vakuutuksenottajan valitseman korvaustason
mukaan.
Korvaus maksetaan Vakuutuksenottajalle.

•
•

Mitä vakuutus ei kata?
X Vakuutetun tai vakuutuksenottajan aiheuttamia
vakuutustapahtumia.
X Vakuutustapahtumia, kun vakuutuksenottaja on antanut
vääriä vastauksia vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin.
X Korvauksen maksamista koskevien rajoitusehtojen mukaisia
vakuutustapahtumia.
X Vakuutuskirjalle rajoitusehtoina kirjattuja sairauksia ja
oireita, jotka eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.
X Työttömyyttä, joka alkaa ennen kuin 60 päivää on kulunut
vakuutuksen alkamisesta.
X Sairaudesta johtuvaa tilapäistä työkyvyttömyyttä, joka alkaa
ennen kuin 60 päivää on kulunut vakuutuksen alkamisesta.
X Sairaudesta tai sairauksista johtuvaa tapaturmaa.

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?

!Vakuutuksen alussa 60 päivän karenssiaika, joka koskee sekä
tilapäistä työkyvyttömyysturvaa että työttömyysturvaa.
Karenssiaikana turva ei ole voimassa eikä vakuutusmaksua
peritä ko. turvien osalta.

!Tilapäisen työkyvyttömyyden turvasta ei makseta korvausta,
jos syynä on esimerkiksi:
-sairaus, tartunta tai vamma tai oire, jotka vakuutetulla on
ollut ennen vakuutussopimuksen tekemistä vaikka diagnoosi
varmistuisi vakuutuskaudella
-raskaus, synnytys, keskenmeno tai abortti
-tapaturma, joka johtuu vakuutetun sairaudesta,
ruumiinvammasta, ruumiillisesta toimintahäiriöstä.

!Työttömyysturvasta ei makseta korvausta, jos on kyse
esimerkiksi:
-työttömyydestä, joka on säännöllinen ja toistuva ilmiö tai jota
on tiennyt odottaa vakuutuksen alkamispäivänä
-työn tekemisestä Suomen ulkopuolella muun kuin
suomalaisen työnantajan palveluksessa
-määräaikaisen työsopimuksen päättymisestä
määräaikaisuuteen

-koeaikapurusta/ lomautuksesta
-irtisanomisesta, joka johtuu muusta kuin tuotannollisista tai
taloudellisista syistä.

!Korvausta ei makseta, jos työttömäksi joutuminen on tahallista,
vapaaehtoista tai työsuhde on kestänyt alle 180pv, eikä
korvausta makseta jos työttömyys tai työkyvyttömyys kestää alle
30 vrk.

!Yhdestä työttömyydestä tai tilapäisestä työkyvyttömyydestä
korvataan enintään 12kk, enintään kaksi työttömyysjaksoa tai
tilapäistä työkyvyttömyyttä.

Missä vakuutusturva on voimassa?
•

Kaikkialla maailmassa. Työttömyysturvan osalta korvausta ei makseta, jos vakuutettu joutuu työttömäksi
ulkomailla tehdystä työstä muun kuin suomalaisen työantajayhtiön palveluksessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset
Chubbin esittämiin kysymyksiin.
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana oikaista Chubbille antamansa, vääriksi tai
puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava Chubbille, mikäli vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille tai vakuutetun
oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella jatkuu yli 12 kuukautta.
Ilmoitus vakuutustapahtumasta on tehtävä kirjallisesti Chubbille vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on
saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta
vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen
aiheutumisesta.
Korvauksen hakijan on annettava Chubbille sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Chubbin vastuun
selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon Chubbin mahdollisuudet
hankkia selvitys.

•
•
•

•

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
•
•

Vakuutusmaksukausi on yksi vuosi laskettuna vakuutuksen vuosipäivästä (vakuutuksen merkitsemispäivä).
Vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutusmaksun erissä. Oomi Oy laskuttaa vakuutusmaksun
vakuutuksenottajalta.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
•

•

Vakuutuksen voimassaolo päättyy: iän perusteella sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana vakuutettu
täyttää 65 vuotta; sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana vakuutettu on muuttanut pysyvästi
ulkomaille; kun vakuutetun tilapäinen oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella on jatkunut yli 12 kuukautta; kun
vakuutuksenottaja kuolee saman aikaisesti päättyy myös lisävakuutetun vakuutussopimus; kun Oomi Oy:n
asiakkuus päättyy.
Vakuutuksen myöntämiseen vaikuttaa vakuutetun työ- ja terveystilanne. Vakuutetun tulee täyttää terveysselvitys
vakuutushakemuksen yhteydessä. Vakuutus astuu voimaan hakemuksen alkamispäivän mukaisesti, kun
vakuutusyhtiö on myöntänyt sen.

Miten irtisanon sopimuksen?
•

Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen Chubbille lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella

